
แบบ ปค. ๕ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน   
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหน่วยงาน 
(๓) 

 
ความเสี่ยง 

 
 

(๔) 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

(๕) 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(๖) 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
(๗) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(๘) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 
(๙) 

1. งานบริหารงานทั่วไป 

ภารกิจ 

-งานบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้มีการบริหารงานบุคคลเปน็ไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของ
อบต.และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชนมากยิง่ขึ้น 

 

 

-บุคลากรขององค์กรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบและหลักเกณฑ์
ต่างๆรวมถึงระเบียบข้อ
กฎหมายปรับปรุงขึ้นใหม่ทำ
ให้เจ้าหน้าที่ต้องเรยีนรู้
ระเบียบข้อกฎหมายใหม่ๆ 

 

๑.มีการกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจำและมีการ
มอบหมายจากผู้บรหิารอย่าง
เป็นทางการในการรวบรวม
และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
รวมถึงการปรับปรุงการ
มอบหมายงานให้เป็นปจัจุบัน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
๒.จัดใหม้ีการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรไดเ้ข้ารับ
การอบรมในหลักสตูรที่
เกี่ยวกับงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
รวมถึงมีการประเมินผลการ
ฝึกอบรมและสรุปผลการ
ประเมิน 
 

การควบคุมภายในทีม่ี
อยู่ไม่เพียงพอ
เนื่องจากไม่มีการ
กำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมี
การมอบหมายจาก
ผู้บริหารมผีลดีต่อการ
ควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังไม่
เพียงพอต่อการ
บรรลผุลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ความเสี่ยง 
๑.บุคลากรยังมีความรู้
ความสามารถและทักษะที่
จำเป็นในการปฏบิัติงานไม่
เพียงพอ รวมถึงระเบียบ
ข้อกฎหมายปรับปรุงขึ้น
ใหม่ทำให้เจ้าหน้าทีต่้อง
เรียนรูร้ะเบียบข้อ
กฎหมายใหม่ๆ การ
ปฏิบัติงานอาจลา่ช้าบ้าง 
หรือต้องเรียนรู้งานใหม ่
ปัจจัยเสี่ยง 
๑. ระเบียบข้อกฎหมายที่
มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการศึกษาทำ
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

๑.คัดเลือก
บุคลากรที่จะเข้า
รับการอบรมให้
เหมาะสมกับ
ลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติและงานท่ี
ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เข้าใจ
ระเบียบข้อ
กฎหมายและ
ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเตมิ 

-งานบริหารงาน
บุคคล 
-สำนักปลัด 
๓๐ กันยายน ๖๕ 
 

 



-๒- 
แบบ ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงาน 

(๓) 

 
ความเสี่ยง 

 
 

(๔) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(๖) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

(๗) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(๘) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 
(๙) 

๑.งานบริหารงานทั่วไป 
ภารกิจ 
-งานสารบรรณ 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้งานสารบรรณ มีความเป็น
ระบบมากยิ่งข้ึน สามารถสืบคืนได้
สะดวก และรวดเร็วและเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. การเอาใจใส่ของ
เจ้าหน้าที่งานต่างๆใน
การนำเอกสาร สำเนาคู่
ฉบับ คำสั่งและประกาศ
นำเอกสารมาไว้ที่งาน
สารบรรณกลาง 

๑.มีการแจ้งในที่ประชุม
พนักงานส่วนตำบล
เกี่ยวกับการลงเลขหนังสือ
รับ-ส่ง การออกคำสั่ง 
ประกาศ โดยเจ้าของเรื่อง
นำเอกสารให้ธุรการกลาง
จัดเก็บไว้ 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่มีความ
เพียงพอและสำเร็จ
ในระดับหนึ่ง แต่
ยังคงต้องมีการ
ติดตามและ
ตรวจสอบโดย
หัวหน้าสำนักปลัด
อย่างสม่ำเสมอ
เพราะขาดความเอา
ใจใส่จากเจ้าหน้าที่
งานต่างๆจึงต้อง
กำชับและติดตาม
อยู่เป็นประจำ 

ความเสี่ยง 
๑.การลงเลขหนังสือรับ-
ส่งในบางครั้งเจ้าของ
เรื่องมาลงเลขจอง
หนังสือโดยไมไ่ด้ระบุชื่อ
เรื่องและไม่นำสำเนาคู่
ฉบับไว้ให้กับธุรการ
กลาง ทำให้ไม่ทราบว่า
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
ซึ่งอาจทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการสืบค้น 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑.มีการจองเลขหนังสือ
และนำสมุดทะเบียนคมุ
ไปใช้ยังกองต่างๆทำให้
ผู้ปฏิบัติงานส่วนอ่ืนๆ
ต้องตามหาสมุดคมุ เมื่อ
มีความต้องการใช้งาน 

๑.กำชับให้
เจ้าหน้าที่ศึกษา
และทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะงาน
ต่างๆภายใน
องค์กร กับทั้งมี
การจัดทำระบบ
การคัดแยก
ประเภทเอกสาร
และการจัดทำ
ทะเบียนรับ-ส่ง 

งานธุรการ 
สำนักปลัด 
๓๐ กันยายน ๖๕ 

 



-๓- 
แบบ ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงาน 

(๓) 

 
ความเสี่ยง 

 
 

(๔) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(๖) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

(๗) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(๘) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 
(๙) 

๑.งานบริหารงานทั่วไป 
ภารกิจ 
-งานรัฐพิธี 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการ 
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

๑. มีการมอบหมายคำสั่ง
จากหน่วยงานกำกับดูแล
ให้รับผิดชอบจัดงานรัฐ
พิธี 
๒.ระยะเวลาในการสั่ง
การให้เตรียมการจัดรัฐ
พิธีค่อนข้างกระชั้นชิดทำ
ให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
ต้องเร่งดำเนินการ 
๓.มีระยะเวลาในการ
ตราวจสอบ สรรหาและ
จัดเตรียมรัฐพิธีกระชั้น
ชิด 
 

๑.มีการกำหนดโครงการ
รัฐพิธีต่างๆในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 
๒.มีการนำโครงการรัฐพิธี 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ มา
บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี โดยตั้งประมาณ
การรายจ่ายไว้เพ่ือรองรับ
การจัดงานรัฐพิธี 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่มีความ
เพียงพอและสำเร็จ
ในระดับหนึ่ง แต่
เนื่องจากระยะเวลา
ในสั่งการให้
เตรียมการจัดงาน
รัฐพิธีค่อนข้าง
กระชั้นชิดอาจทำ
ให้เกิดความเสี่ยงใน
การดำเนินการได้ 

ความเสี่ยง 
๑.ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ สรรหา
จัดเตรียมรัฐพิธ ี
 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑.ระยะเวลาในการสั่ง
การให้เตรียมการจัดงาน
รัฐพิธีค่อนข้างกระช้ันชิด 

๑.กำชับเจ้าหน้าที่
ให้มีการเตรียม
ความพร้อมและ
ดำเนินการในการ
จัดงานรัฐพิธี 
พร้อมท้ังเร่งรัด
ตรวจสอบการ
จัดเตรียมเบิกจ่าย
งบประมาณให้
เป็นไปอย่างสม
พระเกียรติคุ้มค่า
และเป็นไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

สำนักปลัด 
๓๐ กันยายน ๖๕ 

 



-๔- 
แบบ ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงาน 

(๓) 

 
ความเสี่ยง 

 
 

(๔) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(๖) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

(๗) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(๘) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 
(๙) 

๑.งานนโยบายและแผน 
ภารกิจ 
-งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีระเบียบ แบบแผน และ
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการครอบคลุมภารกิจ 
อำนาจหน้าที่ รวมทั้งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

๑. มีการสังการนโยบาบ 
โครงการต่างๆเพ่ิมเติม
หลังจากประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนมี
การเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

๓.ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนมี
มากกว่างบประมาณของ
อบต. 

๑.มีการจัดประชาคม
ระดับตำบลเพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และนำมา
จัดลำดับความสำคัญบรรจุ
เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.มีการประสานขอรับ
งบประมาณอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่มีความเพียงพอ
และสำเรจ็ในระดบั
หนึ่ง แต่ระเบียบใน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้
ต้องมีการปรับเปลีย่น
แนวทาง วิธีการในการ
จัดทำแผน ทำให้การ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีการเพิ่มเตมิ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับ
การสั่งการหรือ
ระเบียบต่างๆที่
ปรับเปลีย่น 

ความเสี่ยง 
๑.โครงการและการ
จัดลำดับความสำคัญไม่
สอดคล้องกับ
งบประมาณที่หน่วยงาน
มี 
๒.มีการเสนอโครงการ
บรรจลุงในแผนพัฒนา
โดยสัดส่วนประชาคม
ระดับตำบล ทำให้
อาจจะไม่ครอบคลุมต่อ
สภาพปัญหาทั้งหมดของ
พื้นที ่
 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑.สภาพปัญหาทีเ่กิดขึ้น
จากภัยธรรมชาต ิ

๑.มีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญของการ
เข้าร่วมประชาคม การ
เสนอสภาพปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน เพื่อเสนอ
โครงการเข้าบรรจุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.มีการประชุมเพื่อ
ติดตามประเมินผล 
ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้รับผิดชอบ
งานต่างๆ เพื่อ
ตรวจสอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

งานวิเคราะหฯ์ 
สำนักปลดั 
๓๐ กันยายน ๖๕ 

 

 



-๕- 
แบบ ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงาน 

(๓) 

 
ความเสี่ยง 

 
 

(๔) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(๖) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

(๗) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(๘) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 
(๙) 

๑.งานนโยบายและแผน 
ภารกิจ 
-งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการ ครอบคลุมภารกิจ อำนาจ
หน้าที่ และงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนานวน 

๑.การเสนอโครงการเข้า
บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละกองไม่จัดส่ง
รายละเอียดโครงการ 

๒.ผู้ปฏิบัติงานไม่
สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีเนื่องจากมีการ
สั่งการ หรือเพ่ิมเติม
ค่าใช้จ่ายและ
งบประมาณเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

๑.มีการติดตามประเมินผล 
ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานต่างๆ เพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับงบประมาณขององค์กร 

การควบคุมภายในที่มี
อยูย่ังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้
กำหนดไว้ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ยังไม่
เป็นไปตามที่กำหนดไว้
มีการโอนาลด-เพิ่ม
งบประมาณเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
๑.มีการบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา
กรณีภัยธรรมชาต ิที่จำเป็น
เร่งด่วนฉุกเฉินในแต่ละป ี
๒.ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำปีได้ เนื่องจากต้องรอ
งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากส่วนกลาง และ
ต้องพิจารณาตามความ
เหมาะสม 
 
ปัจจัยเสีย่ง 
๑.งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากส่วนกลางไม่
สามารถคาดการณ์ได้ จึงทำ
ให้ต้องประมาณ
การงบประมาณรายรับและ
รายจ่ายให้สอดคล้องกับปีที่
ผ่านมา 

๑.มีการจัดส่งบุคลากรที่
ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปา
งบประมาณเข้ารับการ
อบรม เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ระเบยีบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ
และระบบงานต่างๆ ให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

๒.มีการประชุมเพื่อ
ติดตามประเมนิผล ปัญหา 
อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ
จากบุคลากรผู้รับผิดชอบ
งานต่างๆ เพื่อตรวจสอบ
ให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
งบงประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณมี
ประสิทธภิาพและมี
ประสิทธผิล 

งานวิเคราะหฯ์ 
สำนักปลดั 
๓๐ กันยายน ๖๕ 

 



-๖- 
แบบ ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงาน 

(๓) 

 
ความเสี่ยง 

 
 

(๔) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(๖) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

(๗) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(๘) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 
(๙) 

๑.งานนโยบายและแผน 
ภารกิจ 
-งานควบคุมภายใน 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การดำเนินงานควบคุมภายใน
ขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวขัอง 

๑.ไม่มีบุคลากรใน
ตำแหน่งในการ
ดำเนินการจัดทำงาน
ควบคุมภายในองค์กร 

๒.ไม่มีการติดตามและ
การดำเนินการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง 

๓.ไม่ได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปฏิบัติงาน
เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ควบคุมภายใน 

๑.มีการจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายในประจำปี 
เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และความเสี่ยง 

๒.มีการกำหนดแนว
ทางการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการต่างๆ และลดความ
เสี่ยงข้อบกพร่องต่างๆที่
อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน 

การควบคุมภายในที่มี
อยูย่ังไม่เพียงพอ 
เนื่องจาก ไม่มี
บุคลากรในตำแหน่งที่
มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายในให้เกดิ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อองค์กร 

ความเสี่ยง 
๑.บุคลากรในองค์กร 
ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน ทำให้
มีข้อบกพร่องและมี
ความเสีย่งทางการ
ปฏิบัติงาน 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑.ความบกพร่องต่อ
ระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับงานควบคุม
ภายใน และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีขอ
งบคุลากรในองค์กร 

๑.มีการจัดส่งบุคลากรที่
ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดทำ
รายงานการควบคุม
ภายใน ประจำปีเข้ารับ
การอบรม เพือ่สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
ระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการและ
ระบบงานต่างๆ ให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

๒.ผู้บริหารกำชับและจดั
ประชุมเพือ่ติดตามการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
รับทราบถงึปัญหา 
อุปสรรคและขอ้บกพร่อง
ที่เกิดขึน้ระหวา่ง
ปฏิบัติงาน 

งานวิเคราะหฯ์ 
สำนักปลดั 
๓๐ กันยายน ๖๕ 

 



-๗- 
แบบ ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงาน 

(๓) 

 
ความเสี่ยง 

 
 

(๔) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 

(๕) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(๖) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

(๗) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(๘) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 
(๙) 

๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
ภารกิจ 
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การดำเนินงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ด้านช่วยเหลือ
ประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น 
อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย 
และเพ่ือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด
ขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

๑.ไม่สามารถคาดการณ์
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ได้ 

๒.การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 

๓.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ทำให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดข้ึนและความ
ต้องการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

๑.มีการจัดทำแผนปฏิบัติ
การในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๒.มีการควบคุมดูแลการ
จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
ที่มีเพ่ือใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ 

๓.มีการจัดระบบ
ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าว
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

การควบคุมภายในที่มี
ไม่เพียงพอเนื่องจาก
ไม่สามารถคาดการณ์
สาธารณภัยที่จะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ 
พร้อมท้ังวัสดุอุปกรณ์
ที่จำเป็นต่อการ
บรรเทาสาธารณภยัมี
ไม่เพียงพอต่อการ
แก้ไขปัญหาสาธารณ
ภัยที่อาจเกิ ดขึ้น 

ความเสี่ยง 
๑.การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัไม่ทันท่วงที 
๒.ขาดวสัดุอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ทำให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาสาธารภัยที่
เกิดขึ้นและความ
ต้องการของประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑.ไม่สามารถคาดการณ์
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
ได ้

๑.จัดซื้ออุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงานป้องกันฯ 
เช่นเครื่องมือ
สื่อสาร 

๒.ทำทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์งาน
ป้องกันฯ 

๓.ตรวจสอบการ
เสื่อมสภาพและ
อายุการใช้งาน
ของเครื่องมือ
เครื่องใช้ในงาน
ป้องกันฯ 

 

งานวิเคราะหฯ์ 
สำนักปลดั 
๓๐ กันยายน ๖๕ 

 



-๘- 

                                                                                                                                                                                  แบบ ปค.๕ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม 

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจ 

อ่ืนๆที่สำคัญของหน่วยงาน 

(๓) 

 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(๔) 

การควบคุมภายในที่

ยังมีอยู่ 

 

 

(๕) 

การประเมินผลการควบคุม 

ภายใน 

 

 

(๖) 

ความเสี่ยงที่          

ยังมีอยู่ 

 

 

(๗) 

การปรับปรุง       

การควบคุมภายใน 

 

 

(๘) 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ/ กำหนด

เสร็จ 

 

(๙) 

๔. งานกิจการสภา                       

ภารกิจ 

-งานประชุมสภา 

วัตถุประสงค์ 

-เพ่ือให้งานกิจการสภาขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลนานวน สามารถ 
ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๑.ผู้ปฏิบัติงานที่ 
ได้รับมอบหมาย
ด้าน งานกิจการ
สภา ต้องศึกษา 
เรียนรู้ ทำความ
เข้าใจใน ระเบียบ 
กฎหมาย ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับ งาน
กิจการสภา 

๑.มีการสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้อง
กับ งานกิจการสภาได้
เรียนรู้ และศึกษา
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ การ
ปฏิบัติงาน รวมถึง ทำ
หน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายให้เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อ 
งานกิจการสภา 

การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ

และ สำเร็จระดับหนึ่ง แต่บุคลากร

ที่ได้รับ มอบหมายงานมีการ

เปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องส่งเสริม 

สนับสนุนให้มี การศึกษาระเบียบ 

กฎหมายต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับงาน

กิจการสภา เพื่อให้ การปฏิบัติงาน

เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยง 

๑.ผู้ปฏิบัติงานดา้น กิจการ
สภาขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ 
กฎหมายที, เกี่ยวข้องกับ
งานกิจการ 
สภา 
ปัจจัยเสี่ยง 

๑.ความบกพร่องต่อ 
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่ เกี่ยวข้องกับงาน
กิจการสภา 

๑.มีการจัดส่งบุคลากร
ที่ ได้รับมอบหมายให้
เป็น ผู้รับผิดขอบงาน
กิจการ สภาเข้ารับการ
อบรม เพื่อสร้าง
ความรู้ความ เข้าใจ 
ระเบียบ กฎหมาย 
หนังลือสั่งการ และ
ระบบงานต่างๆให้ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด            

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 



-๙- 

                                                                                                                                                                                         แบบ ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม 

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจ 

อ่ืนๆที่สำคัญของหน่วยงาน 

(๓) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(๔) 

การควบคุมภายใน   

ที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๕) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

(๖) 

ความเสี่ยงที่               

ยังมีอยู่ 

 

 

(๗) 

การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 

 

 

(๘) 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ/กำหนด

เสร็จ 

 

(๙) 

๕. งานกฎหมายและคดี               

ภารกิจ 

- งานด้านกฎหมายและคดี 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง 

ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

๑.ไม่มีบุคลากร
ตำแหน่ง นิติกร ทำให้
การ ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย และคดีมี
ความบกพร่องต่อ
ระเบียบและกฎหมาย 
๒.ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการต่างๆ 
ของ องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นมีจำนวน
มาก 

๑.มีการมอบหมาย 
บุคลากรที่มคีวาม 
เหมาะสมในการ 
ปฏิบัติงานไหเ้ป็น 
ผู้รับผิดชอบตอบข้อ 
กฎหมายที่เกีย่วกับการ 
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการ 
๒.บุคลากรมีการนำ 
ความรู้ที่ได้จากการเข้า 
ร่วมประชุมสัมมนา และ 
ฝึกอบรม มาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานได้ในระดับ 
หนึ่ง 

การควบคุมที่มีอยู่ไม่ 
เพียงพอ เนื่องจาก   
ขาดบุคลากรในงาน 
กฎหมายและคดี 

ความเสี่ยง 

๑.ไม่มีบุคลากรในงาน 
กฎหมายและคดี 

ปัจจัยเสี่ยง 
๒.ระเบียบ กฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นมี
เป็นจำนวนมาก 

๑.มีการจัดส่งบุคลากรที่ 
ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับ
ผิดขอบงานกฎหมาย และคดี
เข้ารับการอบรม เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือ' สั่งการ
และระบบงานต่างๆ ให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 



-๑๐- 

แบบ ปค.๕ 

          
   ผู้รายงาน          

(นางสาวอัญญาณี   วันภักดี) 
                                       ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

           วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตาม แผนการดำเนินการหรอื

ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ

หน่วยงาน 

(๓) 

ความเสียง 
 
 
 
 
 

(๔) 

การควบคุมภายใน 

ที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๕) 

การประเมินผล 

การควบคุม      

ภายใน 

 

(๖) 

ความเสียงที่ยังมีอยู่ 

 

 

 

(๗) 

การปรับปรุง                

การควบคุมภายใน 

 

 

(๘) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ/กำหนด

เสร็จ 

 

(๙) 

๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม     

ภารกิจ 

- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

วัดถประสงค ์

- เพื่อให้การดำเนินการงานด้าน 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไป
อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถ
ควบคุมโรค ระบาด โรคติดต่อใน
พื้นที่ได ้

๑.ไม่มีบุคลากรตำแหน่งทาง
งานสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 
๒.ไม่สามารถคาดการณ์ โรค
ระบาดหรือ โรคติดต่อที่จะ
เกิดขึ้น 

๑.มีการมอบหมาย ตั้งแต่ง
บุคลากรที่มคีวามเหมาะสม
ในการ ปฏิบัติงานให้เป็น
ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข
และ สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการ 
๒.มีการกำหนดภารกิจ
ขอบเขตของงาน และ 
วิเคราะหส์ถานการณ์ เพื่อ
ควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ
ในพื้นที่ 

การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ
ระดับหนึ่ง แต่ ยังขาด
บุคลากรในงาน 
สาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม ท่ีสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ตรงตาม 
บทบาทหน้าท่ี 

ความเสี่ยง 
๑.ไม่มีบุคลากรตำแหน่งทางงาน
สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม 
๒.สถานการณโ์รคระบาด โรคติดต่อ
ในพื้นที่ ไม่สามารถคาดการณห์รือ 
ควบคุมได้ในระยะเวลา อันรวดเรว็ 

ปัจจัยเสี่ยง 
๑.ความบกพร่องต่อระเบยีบ 
กฎหมาย หนังลือสั่งการที่ เกี่ยวขอ้ง
กับงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

๑.มีการจัดส่งบุคลากรที่ไดร้ับ
มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
งานสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อมเข้ารับการ อบรม 
เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจ 
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การและระบบงาน ต่างๆให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

สำนักปลดั 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 


